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I - Objetivos 

O estudo da Antropologia deverá incluir alguma das ciências naturais e todas as ciências 
sociais; o estudo do homem primitivo, sua evolução social e principalmente a construção cultural 
de sua etnia, bem como os aspectos jurídicos neste processo para se compreender a chave dos 
nossos problemas atuais. 
O estudo da Sociologia tem por objetivo desenvolver, no estudante do curso de Direito, uma 
visão ampla e crítica da realidade social. A partir dos três principais teóricos da Sociologia (Karl 
Marx, Émile Durkheim e Max Weber), o aluno deve observar as diferentes explicações 
existentes sobre a estrutura e a dinâmica da vida social que permeia a sociedade capitalista. 
Somar-se ia a este estudo a visão de sociólogos juristas brasileiros (Machado Neto, Felipe 
Gonçalves, José Rodrigues) e suas contextualizações aos aspectos sociais atuais e sua 
influencia na transformação do ordenamento jurídico brasileiro. 
Fornecer os elementos sociológicos fundamentais para que o aluno desenvolva uma 
compreensão ampla e crítica do Direito dentro da realidade social. O bacharel deve ser capaz 
de implementar ações promotoras da qualidade de vida, em diferentes contextos. 
Transmitir o conhecimento supra aos graduandos, estimulando o estudo da antropologia geral e 
regional, bem como o estudo da cultura regional, indígena e Afrodescendente em especial do 
Interior Paulista, e principalmente compreender a evolução do ordenamento jurídico aos 
aspectos evolutivos da sociedade. 

II - Ementa 

Antropologia: Teorias, correntes, conceito, divisões, especializações. História geral da 
antropologia: dos precursores à antropologia atual. Antropologia geral e regional. Cultura e 
espaço regional. Regiões culturais do Brasil. A dinâmica cultural do Interior Paulista e suas 
influências na concepção de leis Estaduais e regionais (Comarcas). 
Sociologia: Levantamento dos aspectos históricos do desenvolvimento do pensamento 
sociológico. A sociologia como ciência e sua relação com as demais disciplinas. Sociologia e 
Sociologia do Direito. Contexto histórico da Sociologia do Direito. Quadros teóricos referenciais 
para o estudo da relação Direito/Sociedade. Sociologia do Direito Natural. 
Abordagem marxista do Direito. Abordagem de Émile Dürkheim. Abordagem Weberiana e seus 
conceitos teórico sobre o Direito e a visão jurídica do controle social exercido pelo Direito em 
nosso país. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

- Antropologia: conceito, divisões, especializações. 
- História geral da antropologia: dos precursores à antropologia atual. 
- Antropologia geral e regional. 
- Cultura e espaço regional. Regiões culturais do Brasil. 
- A dinâmica cultural do Interior Paulista e suas influencias ao ordenamento 
jurídico local. 

1º BM 

- Aspectos Históricos do desenvolvimento do pensamento sociológico. 
- Contexto Histórico da Sociologia do Direito. 
- A sociologia como ciência e sua relação com as demais disciplinas. 
- Abordagem de Émile Dürkheim. 
- Abordagem Weberiana. 
- Sociologia do Direito Natural. Abordagem marxista do Direito. 

2º BM 
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 - Concepção do Trabalho e seus aspectos na Atualidade-Modos de Produção. 
- Globalização nos aspectos, sociais, políticos, culturais e econômicos. 
- Atividades práticas laboratório de resenhas e críticas sobre curtas metragens. 

3º BM 

- Sociologia e Sociologia do Direito. 
- A socialização do Direito de Machado Neto. 
- Quadros teóricos referenciais para o estudo da relação Direito/Sociedade. 

4º BM 

IV - Atividades Extraclasse (TED) 

A fixação dar-se-á através de exercícios de raciocínio lógico com perguntas e respostas em 
aula, e, fora dela, através da leitura de textos indicados. (Recuperação Paralela) Através do 
monitoramento dos alunos em trabalhos extraclasse sobre temas concernentes à matéria de 
sala de aula. Questionários, apresentação de trabalhos, seminários, resumos do conteúdo 
lecionado por 
semestre/bimestre, fichamento de curtas metragem sobre temas antropológicos e sociológicos e 
simulados com questões de concursos Públicos. 

Correntes Antropológicas e Direitos dos indígenas. Relações Étnico-Raciais dos 
Afrodescendentes e Indígenas: produção de resenhas.  

1º BM 

Direito na Visão Sociológica de Durkheim, Weber e Karl Marx. Atividade de 
produção Textual 

2º BM 

Globalização e Modo de Produção e o Direito Contemporâneo. Analise de casos 
concretos na área Jurídica. 

3º BM 

O Papel Social do Direito. Estudos do corpo de Leis Sociais 4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

Exemplificação dos conceitos, apresentação de dados, filmes, documentos, artigos de jornais, 
revistas, sites. 

Uso data show - documentários 1º BM 

Dados de pesquisa e estudo de casos 2º BM 

Filme e Resenhas 3º BM 

Documentários e textos de opinião crítica  4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

Desenvolvimento de resenhas e produções textuais e trabalhos que desperte o 
senso crítico e a construção de um olhar sociológica a realidade que nos cerca. 
Elaboração de trabalhos que podem se tornar artigos para Congressos 
Científicos, publicação em revistas e periódicos. 

1º BM 

Resenhas/elaboração de artigos para o Boletim Científico da FADAP 2º BM 

Filmes na sala de aula e produção de fichamento- estudo de casos. 3º BM 

Debates no auditório ou em sala de aula- Fórum de discussão. 4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

Material xerox, envio de textos no sistema da faculdade; tradução de conceitos. 1º BM 

Explanação em aula, envio de textos no sistema da faculdade (Plataforma 
moodle). 

2º BM 

Material Xerox para o estudo de casos concretos. 3º BM 

Filme/ curta metragens sobre o papel social do Direito  4º BM 
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VIII - Atividades Avaliativas - Quatro provas, peso (2) e quatro trabalhos, peso (1). 

1º BM 

2º BM 

3º BM 

Prova e trabalho em sala após documentário 

Prova e trabalho de resenha- produção textual 

Prova e trabalho em sala após documentário 

Prova e apresentação de produção textual após debates 4º BM 

IX - Monitoria 

Sarah Bevilaqua, monitora da disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica desenvolve 
atividades de reforço do estudo da disciplina através de acompanhamento em sala de aula, no 
horário de intervalo, também em reuniões na biblioteca e através de e-mail e grupos de e-mail. 

X - Grupo de Iniciação Científica 

 

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão Projeto de 
Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Desenvolvimento de relações do conteúdo da disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica com os 
seguintes temas: 
Educação Socioambietal e extensão das ondas do direito; 
Educação em Direitos Humanos e regimes políticos e direitos 
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas: relacionado ao voto. 

XIII - Bibliografia Básica 

DIAS, Reinaldo. Sociologia do Direito: A abordagem do fenômeno jurídico como fato social. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina Andrade de. Sociologia Geral. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
LEACH, Edmund R. Repensando a Antropologia. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
PREZIA, BENEDITO. Povos indígenas - terra e vida. 7. ed. São Paulo: Atual Editora, 2013. 
RIBEIRO, MATILDE. Politicas de promoção da igualdade racial no brasil. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2014. 

XIV - Bibliografia Complementar 
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. 22 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 247. 
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Sociologia Jurídica: Você Conhece? 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4. ed. São 
Paulo: Moderna, 2010. 
DÜRKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 
MARCONI, Marina de Andrade, PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia - Uma 
Introdução. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
PIOVESAN, Flavia; SOUZA, Douglas Martins de. Ordem jurídica e igualdade étnico-racial. 
Rio de Janeiro: Lúmen Juris 2008. 
RISÉRIO, A. A utopia brasileira e os movimentos negros. São Paulo: 34, 2007. 

XV - Professor 

Sérgio Fabrício de Lima Bindilatti /Mestre 
Docente da disciplina 

 


